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PALESTRA: 
 

Os “seis sentidos” do Modelo ADDIE para a elaboração  
do Design Instrucional nos cursos EAD 

 
 

Edinaldo Medina Batista1 
 

 
1 - QUAIS OS FATORES DETERMINANTES PARA O SUCESSO DE UM CURSO A 
DISTÂNCIA? 
 
Segundo a tese de Zalina Duarte2, os fatores determinantes são: 
 

1. Grau de interatividade (100%) 
2. Flexibilidade (94%) 
3. Cultura (91%), ou seja, considerar as diferenças culturais dos cursistas quando se 

constrói um curso a distância. 
4. Conteúdo com Teoria e prática (88%) 
5. Estratégias de aprendizagem (88%)  
6. Ambiente e Formato do Curso (85%)  
7. Estímulo à colaboração (76%) 
8. Avaliação (76%) 
9. Motivação interna do / da cursista (65%), do grupo (50%) e o formato do curso (50%)  
10. Papel do professor / tutoria (61%) 
11. Construção coletiva do conhecimento (59%) 
12. Tarefas que envolvam a realidade dos cursistas e dia a dia (59%) 

 
 
Em outras palavras, os fatores determinantes do sucesso de um curso EAD estão:  
 

1. Na atuação, formação e qualificação da Tutoria e Professores. 
2. No Design Instrucional. 
3. Na motivação do Cursista. 
4. No suporte da Equipe de Apoio (Secretaria, Biblioteca, Financeiro, Monitoria, 

HelpDesk...). 
5. Na qualidade e no conteúdo do: material oferecido e como este é disponibilizado 

(acesso, ambiente e tecnologia). 
 
 

                                                
1 Edinaldo Medina Batista. Graduado em Filosofia pela PUCMINAS. Graduando em Sistemas da Informação - 

FUMEC. Especialista em Ciências da Religião (PUCMINAS), e Educação à Distância (SENAC - MG). Atua como 
Design Instrucional dos Cursos EAD da Editora Paulinas, no Departamento do Serviço de Animação Bíblica, em 
Belo Horizonte - MG. 

2 DUARTE, Zalina Maria Cancela. Educação a distância (EAD): Estudo dos fatores críticos de sucesso na Gestão 
de cursos da região metropolitana de Belo horizonte na visão dos tutores. Belo Horizonte: FUMEC. Dissertação 
de Mestrado em Administração. 2011. p. 59 a 61. Disponível em:  
http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/zalina_maria.pdf. Acesso em 19/09/2014. 

http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/zalina_maria.pdf.
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2 - O QUE É  e O QUE FAZ UM DESIGN INSTRUCIONAL? 
 
No dia 23 de Janeiro de 2009, o Ministério do Trabalho, incluiu na classificação brasileira de 
ocupação (CBO - código 2394-35), a regulamentação do Designer Instrucional ou Designer 
Educacional.3  
 
 
Descrição Sumária da função: Design Instrucional 
 
Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos / 
instrucionais na modalidade de ensino presencial ou a distância, aplicando metodologias e 
técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.  
 
 
Tarefas do Design Instrucional 
 

1. Participar de reuniões com equipes de trabalho. 
2. Levantar recursos materiais, humanos e financeiros. 
3. Identificar o público alvo. 
4. Mapear conteúdo, objetivos, divisão e progressividade. 
5. Compatibilizar carga horária por atividades. 
6. Pesquisar práticas educativas, selecionar referencial teórico, selecionar bibliografia. 
7. Descrever a estrutura do ambiente de aprendizagem. 
8. Roteirizar material, elaborar roteiro visual (storyboard). 
9. Descrever e elaborar atividades. 
10. Adequar linguagem textual e imagética . 
11. Elaborar textos de orientação. 
12. Participar da criação do projeto gráfico. 
13. Definir mídias. 
14. Definir abordagem de comunicação, estratégias de participação / interação. 
15. Propor mecanismos de usabilidade, acessibilidade, inclusão. 
16. Definir processos de avaliação. 
17. Traçar cronograma de execução. 
18. Acompanhar processo de revisão. 
19. Validar material revisado. 
20. Realizar controle de qualidade. 
21. Acompanhar a formação e animação dos Tutores. 
22. Formar-se, atualizar-se e estudar continuamente. 

 
 
Requisitos e Formação Escolar: 
 

 Faixa Etária: mínimo 25 anos 
 Sexo: Masculino/Feminino 
 Escolaridade: Ensino Superior nas áreas de educação ou correlatas 
 Especialização em Ensino a Distância 

 
 
7 Habilidades requeridas para o Cargo de Design Instrucional: 
 
O desempenho pleno ocorre após três ou quatros anos de exercício profissional, e o ocupante 
do cargo deverá ter as seguintes competências pessoais:  
 
                                                
3 Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf. Acesso em 18/09/2014. 
 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf.
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1. Respeitar  as  diversidades. 
2. Criar  clima  favorável   de  trabalho. 
3. Demonstrar capacidade de observação. 
4. Coordenar reuniões. 
5. Administrar o tempo de trabalho. 
6. Auto-avaliar-se. 
7. Demonstrar criatividade, pró-atividade, versatilidade e flexibilidade. 

 
 
 
3 - OS “SEIS SENTIDOS” PARA ELABORAÇÃO DO DESIGN INSTRUCIONAL NO 
MODELO ADDIE 
 
 

 
 

Fonte da Imagem: 
Disponível em http://www.portugalsenior.org/?p=4653 

Acesso em 19/09/2014. 
 
 
  Existem muitos modelos diferentes de Design Instrucional, mas sem nenhuma dúvida 
o primeiro modelo a ser estudado por um Designer Instrucional é o ADDIE. Em inglês a sigla 
significa Analysis (Análise), Design (Desenho), Development (Desenvolvimento), Implementa-
tion (Implementação) e Evaluation (Avaliação).4 
 
 
3.1. MÃO, TATO, TOQUE: O ELEMENTO “HUMANO” DO CURSO 
      (ANÃLISE) 
 

Esse é o momento de coletar informações, entender as necessidades da organização 
e preparar o relatório de diagnóstico. É necessário saber quais as competências devem ser 
trabalhadas no treinamento ou experiência do cursista. Além disso, são estudadas as carac-
terísticas da audiência, ou seja, as necessidades e a cultura dos participantes do curso ou 
experiência de aprendizado. 

 
 

 

                                                
4 HODELL, Chuch. “ISD From the Ground Up”. 2011. Disponível em: http://www.designinstrucional.com.br/o-que-

significa-addie/. Acesso em 19/09/2014. 

http://www.portugalsenior.org/?p=4653
http://www.designinstrucional.com.br/o-que-
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- Quem é o meu Público/ A quem se dirige? 
 

 

 
                                                              
                                                              Fonte da imagem: 

Disponível em http://www.familiaquadrada.com/quem-e-voce/ 
Acesso em 18/09/2014 

 
É importante definir qual o tipo de público a quem me dirijo: crianças, adolescentes, 

adultos, homens, mulheres, Melhor Idade, professores, empresários. Há pessoas com 
necessidades especiais? 
 
 
- Quem são meus tutores / professores? 
 
  No EAD, além da importância do interesse, autodisciplina e motivação do cursista, é 
necessário que a (o) “Guia Companheira (o)” partilhe suas experiências, de retorno 
(feedback) das atividades, incentive e dialogue e, principalmente: tenha a habilidade de 
caminhar e acompanhar a trilha de cada cursista, favorecendo a construção e o alcance da 
meta: uma educação com qualidade, interação, experiência e conteúdo. 
 
  A Tutoria não apenas esclarece dúvidas dos aprendizes, mas principalmente, estimula e 
modera debates, instiga os aprendizes à reflexão, incentiva e estrutura à aprendizagem interativa 
e colaborativa. Este tipo de atuação de Tutoria é caracterizado como “Tutoria Proativa”. Mesmo 
que os conteúdos em cada módulo, ou as atividades do curso sejam previamente estabelecidos, 
reforçamos que são as intervenções da Tutoria que dão vida e sentido ao Curso. 5  
 
  Para exemplificar, vejamos um testemunho: ‘Na qualidade de tutora, vejo o meu papel 
como sendo o de acolher e ajudar cada cursista, a compreender o material apresentado em 
cada módulo, especialmente no acompanhamento individual da Leitura Orante da Bíblia. 
Além disso, sou responsável em abrir, conduzir os debates e partilhas nos fóruns, além de dar 
as notas em todas as atividades propostas... (Marilda). 
 

“Semanalmente envio uma mensagem, sobre o conteúdo da semana, com possíveis 
dificuldades e desafios que enfrentarão, mas, sobretudo motivo-os a continuar nesta bela 
caminhada, nos estudos com a Palavra. E cada cursista, mesmo que não respondam às 
minhas mensagens, sabe que pode contar comigo, para qualquer dúvida!” (Ir. Jacinta - 2011). 
 
  Agora, vejamos alguns depoimentos de cursistas: “Ao meu Tutor agradeço muito, mas 
muito mesmo pela simplicidade, atenção, incentivo. Desejo que a graça de Deus esteja 
sempre em seu caminho”... (Vicência Maria Garcia Gourlart). “Estou gostando muito do 
método de avaliação/motivação da tutoria, acredito que essa proximidade com que os tutores 
nos acompanham, vai criando um clima de confiança e relação de troca de saberes”... (Ir. 
Solange da Silva). 
 

                                                
5 TRACTENBERG, Leonel. A Gestão da Tutoria. In: _________ SENAC/MG Curso de Pós-Graduação em 

Educação a Distância. Módulo 3, Unidade 3, Documentos para consulta. Disponível em: 
<http://senac.ensinar.org/file.php/144/Documentos_para_consulta_Unidade_3/A_gestao_da_tutoria.pdf>. 
Acesso em: 28 mai. 2009. p. 5-6. 

http://www.familiaquadrada.com/quem-e-voce/
http://senac.ensinar.org/file.php/144/Documentos_para_consulta_Unidade_3/A_gestao_da_tutoria.pdf


5 
 
 
- Quem é a minha Equipe de Apoio? Secretaria, Biblioteca, Financeiro, Monitoria, 
HelpDesk... 
 
Como vimos no inicio, de nada vale um super curso bem desenhado, com tutores excelentes, 
se o cursista não sabe a quem recorrer, ou ligar, à uma equipe que lhe de suporte e apoio em 
caso de perda de senha, boletos, ou mesmo tirar suas dúvidas. 
 
 
3.2 - PALADAR: O QUE FALAR, DEGUSTAR, PROVAR, BEBER?  
        (DESIGN) 

  Neste momento todas as informações levantadas na fase de análise são utilizadas 
para a definição dos objetivos do curso  e para o planejamento de atividades voltadas para o 
alcance desses objetivos. Essa fase é extremamente importante, pois neste momento será 
definido tudo que deve ser produzido, para que o programa ocorra corretamente e a partir 
desde ponto é possível estimar custos e planejar um cronograma mais detalhado. 

Como esse público aprende melhor? 
O que precisa ser ensinado?  
Como alcançar estes objetivos?  
Que teorias e técnicas utilizar?  
Que tipo de atividades oferecer? 
 
Qual conteúdo, exercícios e demais instrumentos? 
Quanto tempo será necessário?  
De que recursos eu preciso? 
Qual é a minha previsão de Custos? 

 
 
- Fóruns: cinco tipos: 
 

- Café Virtual: São fóruns destinados ao bate papo informal, comentários, e interação 
entre os cursistas.  
 
- Contato com a Tutoria / Dúvidas: existentes em cada módulo do curso para que os 
(as) cursistas possam tirar as dúvidas referentes a um assunto ali abordado.  
 
- Notícias: utilizado pelo tutor para postar notícias, avisos aos cursistas. Os tópicos do 
fórum são gerados apenas pelo(a) tutor(a), mas os cursistas podem interagir 
respondendo às mensagens postadas. 
 
- Debates: São fóruns em que o/a cursista é convidado a debater sobre um assunto e 
ter uma decisão ou postura, diante do assunto abordado. O que se avalia é o conteúdo 
e a relevância para o debate, e a capacidade de esclarecer ou acrescentar, novos 
enfoques, perspectivas e novidades ao assunto abordado. 
 
- Partilha: São fóruns em que o cursista é convidado a partilhar um caso, uma 
experiência, ou uma pesquisa relacionada ao conteúdo do curso. Aqui, todos 
aprendem e ensinam e quanto mais ricas forem às discussões, mais se aprenderá. 

 
No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Fórum 
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- Chat 
É uma atividade de bate-papo, que permite a realização de uma discussão textual em tempo 
real (sincronia). Para participar de uma sala de Chat, clique no link correspondente e na 
opção “entrar no chat agora”. Ao participar do Chat, procure dar contribuições e reflexões 
significativas, que ajudem a discutir sobre o tema proposto e evite “fugir” do assunto. 
 

No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Chat 
 

 - Wiki: 
É uma ferramenta que permite realizar trabalhos em grupo, de maneira simples e 
democrática, permitindo que, cada integrante do grupo colabore, modifique, altere um texto ou 
trabalho coletivo. A vantagem desta ferramenta, é que o Wiki realmente monitora a 
participação efetiva de cada participante num grupo, permitindo ao Tutor ou Tutora, visualizar 
e avaliar, individualmente, cada integrante É uma ferramenta que favorece a realização de 
trabalhos em grupos. Cada integrante pode escrever, alterar, corrigir, de modo que surja um 
único texto realizado por todos os integrantes do grupo. 
 

No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Wiki 
 
 
- Escolha 
A atividade Escolha é um instrumento destinado a consultar a opinião dos cursistas, sobre 
determinada questão, tema ou atividade. Por exemplo: você pode escolher em qual grupo de 
trabalho participar; em que dia é melhor para realizar um Chat...  
 

No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Escolha 
 
 

- Jogos 
São atividades lúdicas que favorecem uma assimilação de conteúdos bíblicos de uma 
maneira descontraída, seja por meio de cruzadinhas, juntar e arrastar frases. 
 

Hotpotatoes: http://hot-potatoes.softonic.com.br/ 
Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=RdD-qM5lYrY 
 
Acrescentar módulo de Atividades Hotpot no moodle: 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_hotpot 
 
Educalim: http://www.educalim.com/descargas.htm 
Tutorial Educalim: http://www.youtube.com/watch?v=gWwH5H7LP_8 
Salvar em SCORM. No Moodle Acrescentar Atividade: SCORM/AICC 
 
Game no Moodle: 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_game  

 
No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Jogos 

 
 
- Questionários:  
Estes possuem o objetivo de avaliar o conhecimento adquirido por questões abertas (ou seja, 
em que você digita a resposta) ou por questões de múltiplas escolhas (várias respostas 
corretas, ou somente uma alternativa correta). É um instrumento importante para checar o 
que foi aprendido. 
 

No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Questionário 

http://hot-potatoes.softonic.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=RdD-qM5lYrY
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_hotpot
http://www.educalim.com/descargas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=gWwH5H7LP_8
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_game
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- Atividades de Análise / Comparação:  
Atividades que convidam o/a cursista a fazer uma análise descritiva pessoal ou uma pesquisa 
mais elaborada de textos, sínteses, parecer, resolução de exercícios, casos práticos ou que 
envolvam a experiência do / da cursista.. Deve ser redigida, observando as normas 
acadêmicas e com uma introdução, desenvolvimento e conclusão, além das referências 
bibliográficas consultadas. 
 

No moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Tarefas 
 
 
 
3.3 - VISÃO: O QUE VER, ADMIRAR, APRECIAR, LER?  
        (DESENVOLVIMENTO) 
 
 
Todo material necessário para a execução do planejamento feito na fase de desenho é criado 
na fase de desenvolvimento, incluindo materiais a serem entregues, apresentações, ferra-
mentas de avaliação, e etc. Erroneamente, muitos cursos e treinamentos começam por esta 
fase, ignorando os passos anteriores o que pode levar ao fracasso do projeto. 
 
 

Que atividades serão utilizadas? 
Como o conteúdo será apresentado? 
Como distribuir o orçamento? 
 

È nesta fase que o arquivo Word ou o Storyboard vira um curso à distância. Os objetivos 
definidos na fase de Análise + conformidade com tudo o que foi planejado e criado na fase 
de Desenho, se transformam no desenvolvimento do material. 
 
 
- Mini Roteiro para os Cursos, tópicos: 
 

1. Saudação / Acolhida. 
2. Descrição dos objetivos e conteúdos numa linguagem mais próxima e como se 

estivesse conversando com o /a cursista. Você é convidado... Propomos a você.... 
Leia, Veja, ouça, escreva, partilhe, avalie,  

3. Quais são as novidades e a importância deste curso, o ou tópico? 
4. Despedida  
5. Assinatura: nome da Tutoria e contato (email) 

 
No Moodle: Ativar edição - Editar Sumário 

 
 
- Preparação do Tema / Design no ambiente do Moodle 
 
 - Temas Testados:  

Aardvark 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_aardvark 
 
Sky High 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_sky_high 
 
Splash 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_splash 
 

https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_aardvark
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_sky_high
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_splash
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Overlay 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_overlay 
 

Para escolher temas no Moodle, ir em: Administração do Site - Aparências - Tema - 
Seletor de Temas. 

 
Formato de Cursos Testados: Tópicos (Fn-Tabs) 

 
- Instalação de Blocos do Moodle 

 
Instalar: no moodle, ir a Administração do Site - Plugins - Instalar Plugins. Importante 
dizer ao moodle se é um Bloco, Tema, Módulo de Atividades, Relatórios, etc... 
 
Habilitar / Desabilitar: Administração do Site - Plugins - Blocos - Gerenciar Blocos, 
clicar no “olho” para habilitar ou desabilitar. 

 
 
- Bloco: Aniversário: 

https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_birthday 
 
É necessário criar novo campo de perfil chamado “Aniversário” em Administração - 
Site - Usuário - Contas - Campo de Perfil - novo tipo Data/Hora e colocar como 
obrigatório no cadastro do cursista. 
 
 

- Acessibilidade:  
Para pessoas com baixa visão instalar o bloco Acessibilidade do Moodle 
https://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=2510 
 
 

- Ultimas Notícias 
 

- Mensagem 
 

- Favoritos do Administrador 
 

- Course Program 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_course_program 
 

- Mensagem para Tutor 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_messageteacher 
 

- Participantes 
Convidar aos todos participantes de “postar sua foto no perfil”, inclusive professores, tutores, 
e design Instrucional. 

 
- Usuários Online 

 
 

- Minhas Notas (Grades) 
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_my_grades 
 
 

- Barra de Progresso 
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress 

https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_overlay
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_birthday
https://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=2510
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_course_program
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_messageteacher
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=block_my_grades
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress
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- Checklist 

https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_checklist 
 

- Links para Seções 
 

- Navegação 
 

- Configurações / Administração 
 

- Calendário 
 

- Pesquisar nos Fóruns 
 

- HTML: quando quero personalizar um link, remeter a um site, ou a SGA etc. 
 

 
 
 
- Design Gráfico (tipo de cores, tamanho e tipo de Letras) 
 Consulte: 
  http://www.abeta.tur.br/index.php/abeta/download/category/4-outros-manuais# 
 
 
- Utilização de Hiperlinks no moodle 
O próprio usuário / cursista, ao ler uma descrição da atividade, já pode clicar na palavra e 
abrir algo. 
 
 
- Textos em PDF relacionados com o Conteúdo 
 

Conversores de Textos gratuitos 
DoPDF - http://www.dopdf.com/br/ 
PDFCreator: http://www.pdfforge.org/pdfcreator 
Disponibilizar um único texto em várias partes dentro do moodle: Atividade PDF Parts: 
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_pdfparts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_checklist
http://www.abeta.tur.br/index.php/abeta/download/category/4-outros-manuais#
http://www.dopdf.com/br/
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_pdfparts
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- Imagens objetivas e relacionadas ao conteúdo 
 
 

 
 

Fonte da imagem: 
Disponível em http://www.riosemgluten.com/receitas_diet_sem_gluten.htm 

Acesso em 18/09/2014. 
 
 
Exemplo de site de imagens “gratuitas”: http://pixabay.com/pt/ 
 
 

- Filmes de curta duração  
 
  No EAD é interessante ter pequenos filmes ou dividir em vários assuntos / partes entre 
5 a 10 minutos. Além de favorecer a concentração, há muitos cursistas que ainda tem 
dificuldade com conexões, velocidade e qualidade da internet. 
 

Conversores de Vídeo para FLV ou qualquer extensão: Any Video Converter:  
http://www.any-video-converter.com/br/any-video-converter-free.php 

 
Filmes externos para ser executados no Moodle:  
Ir em “Acrescentar Recurso” - Página - Conteúdo - Código HTML: 

 
Youtube:  
“Opções de Privacidade” se ele será público, privado ou não listado. 
 
Código HTML Youtube: 
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a target="_new" 
href="http://www.youtube.com/watch?v=Trm-
CyihYs8">http://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8</a></span></p> 
 
 
VK: http://vk.com/videos 
 
Código HTML VK: 
<p style="text-align: center;"><iframe 
src="http://vk.com/video_ext.php?oid=164365737&amp;id=163725391&amp;hash=da4
66662f07674fb" frameborder="0" height="360" width="607"></iframe></p> 
<p><a target="_blank" href="http://get.adobe.com/br/flashplayer/"><strong> 

 
 
- Video-Aulas  
 Tempo ideal: entre 5 à 10 minutos. Ou divididos em partes. 
 

Softwares Gratuitos: Tipcam, Movie Maker disponível no Windows 
Softwares Pagos: Camtasia Studio (há algumas versões gratuitas), Adobe Premiere 
Power Point em Flash: iSpring Free 7:  http://www.ispringsolutions.com/ispring-free 

http://www.riosemgluten.com/receitas_diet_sem_gluten.htm
http://pixabay.com/pt/
http://www.any-video-converter.com/br/any-video-converter-free.php
http://www.youtube.com/watch?v=Trm-
http://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8
http://vk.com/videos
http://vk.com/video_ext.php?oid=164365737&amp;id=163725391&amp;hash=da4
http://get.adobe.com/br/flashplayer/
http://www.ispringsolutions.com/ispring-free
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Prezi (Power Point Online) http://prezi.com 
 
 
 
- Músicas relacionadas ao tema / assunto 

  Site: http://mp3skull.com/  Youtube 
 
 
- Entrevistas / Programas no estilo radiofônico (Podcast, MP3) 
 

Software para produzir audio / Podcast 
Audacity: http://audacity.softonic.com.br/ 

 
Conversores de áudio: Free MP3 Converter  
http://www.baixaki.com.br/download/free-mp3-wma-converter.htm 
 
Leitor de Texto para áudio 
Microsoft Anna 
http://www.lomeutec.com/2012/02/narrator-faca-o-windows-7-falar-em.html 

 
No Próprio Acrobat Reader (Opção Visualizar - Ler em voz alta) 

 
Para deficientes Visuais (DoxVox) http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6576.  
 
Parece haver alguns esforços dos membros da Comunidade do Moodle, em criar um plugin 
integrado ao moodle que permite ler e falar com o usuário. 

 
 
 

3.4 OLFATO: O QUE “CHEIRAR” NO CURSO? 
   IMPLEMENTAÇÃO 
 
A implementação é a execução do programa propriamente dito. No caso de treinamentos em 
sala de aula, trata-se da aplicação do treinamento; já no ensino à distância, é nesta fase em 
que o participante fará uso dos materiais e atividades criados.  
 
Frequentemente, a implementação não é feita pelo mesmo profissional que desenvolveu o 
treinamento, nesses casos, o responsável pela implementação, também chamado de “multi-
plicador” conta com a qualidade do material desenvolvido para atingir os objetivos do 
programa. 
 

- Detectar aquilo que está bem, ou precisa melhorar. 
- Que ajustes podem ser feitos? 
- Como está a reação dos participantes? 
- Como está a “limpeza e organização” dos conteúdos? É compreensível? 
- Há alguma Bibliografia Complementar ao Curso? 

 

3.5 - AUDIÇÃO: O QUE OUVIR, ESCUTAR, MELHORAR? 
        AVALIAÇÃO 

  Durante a fase de avaliação, o designer instrucional compara os resultados planeja-
dos com os resultados obtidos e avalia o retorno em relação ao investimento que foi feito 
durante todo o programa. A estratégia de se trabalhar uma turma piloto é uma das mais 

http://prezi.com
http://mp3skull.com/
http://audacity.softonic.com.br/
http://www.baixaki.com.br/download/free-mp3-wma-converter.htm
http://www.lomeutec.com/2012/02/narrator-faca-o-windows-7-falar-em.html
http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6576.
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eficazes. A avaliação de reação ao fim do treinamento é fundamental para se compararem os 
resultados com os objetivos traçados na fase de Análise.6 

Como o curso foi executado? 
O que foi aprendido? 
É necessário realizar alguma ação complementar? 
Os objetivos foram alcançados? 
Palavra aberta: sugestão, melhoria, crítica, elogio... 

 
- Olhar Retrospectivo 
 
É um instrumento muito importante, para averiguar a caminhada do/a cursista em relação ao 
nível de sua satisfação, de seu aproveitamento e de sua busca nos estudos. 
 

No Moodle: Ativar edição, Acrescentar Atividades: Pesquisa (Feedback) 
 

 
 
3.6 INTUIÇÃO - EQUILÍBRIO 
 
 

 
  

                                                             Fonte da imagem: 
Disponível em http://cozinhastars.blogspot.com.br/ 

Acesso em 18/09/2014 
 

Embora não esteja no modelo ADDIE e nem nos “cinco sentidos oficiais”, a analogia é 
a de um chefe de cozinha que procura misturar sabores, temperos numa comida. No EAD, 
significa que o Design Instrucional tem que ter a criatividade e sabedoria em “dosar”, um 
pouco dos outros cinco sentidos, ao criar um Curso. Tudo para não salgar (excesso de 
conteúdos, recursos), ou deixar insosso e sem graça (somente texto e atividades, sem 
nenhuma imagem, acolhida, roteiro, vídeo). 
 
 
Abraços! 
 
 
Edinaldo Medina Batista 
Design Instrucional - Paulinas / SAB 
trabalhos.edinaldo@yahoo.com.br 
 
 
 

                                                
6 LOPES, Karla. Instructional Design e o ADDIE Model. São Paulo: 2005. Disponível em: 

http://www.idearios.com.br/. Acesso em: 05 out. 2007. APUD: ZANIBONI. Márcio. ADDIE Model. Disponível 
em: http://eadnaoformal.blogspot.com.br/2009/03/addie-model.html. Acesso em 19/09/2014 

 

http://cozinhastars.blogspot.com.br/
mailto:trabalhos.edinaldo@yahoo.com.br
http://www.idearios.com.br/.
http://eadnaoformal.blogspot.com.br/2009/03/addie-model.html.

